ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 527
На 27 април 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение за обявяване на избран народен
представител.
Докладва: Метин Сюлейман
2. Проект на методически указания за организиране и
произвеждане на местен референдум.
Докладват: Катя Иванова
Метин Сюлейман
3. Доклади по искания за отваряне на помещения.
Докладват: Камелия Нейкова, Метин
Сюлейман, Мартин Райков
4. Доклади по жалби и сигнали.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков
5. Доклади по искания за изплащане на възнаграждения.
Докладват: Метин Сюлейман, Иванка
Грозева, Мартин Райков, Росица Матева,
Емануил Христов
6. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Йорданка
Ганчева, Росица Матева, Иванка Грозева,
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Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Бойчо
Арнаудов,
Мартин
Райков,
Мария
Мусорлиева, Катя Иванова
7. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладва: Ивайло Ивков
8. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Румяна СтоеваСидерова и Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 27 април 2017 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Проект на решение за обявяване на избран народен
представител – докладчик господин Сюлейман; 2. Проект на
методически указания за организиране и произвеждане на местен
референдум – продължение от миналото заседание. Докладчици:
госпожа Иванова и господин Сюлейман; 3. Доклади по искания за
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отваряне на помещения – докладчици госпожа Нейкова и господин
Сюлейман; 4. Доклади по медийни пакети – докладчик госпожа
Цанева; 5. Доклади по искания за изплащане на възнаграждения –
докладчици – господин Сюлейман, госпожа Грозева; 6. Доклади по
писма – докладчици Госпожа Солакова, госпожа Ганчева, госпожа
Матева, госпожа Грозева, господин Христов и аз; 7. Доклади по
постановления на прокуратури – докладчик господин Ивков и 8.
Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин
Арнаудов. Вие бяхте първи за допълнение към дневния ред.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите в точка „Доклади по жалби и сигнали“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да създадем
такава точка – това ще е т. 5а.
БОЙЧО АРНАУДОВ: И не знам дали в отделна точка или
къде да го вместим – това, което предложи госпожа Мусорлиева, а
именно становището на господин Пенев, което беше изготвено в
началото на м. април. Качено е в моята папка за днешното заседание.
Да го прегледаме и него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам ви в
доклади по писма.
Следващ беше господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в т. 5 – доклади по искания за изплащане на
възнаграждения, и в т. 6 – доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Райков.
Госпожа Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаема госпожо председател,
моля ви да ме включите в докладите по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.
Госпожа Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да изключите т. 4 – медийни пакети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, но тогава
т. 4 вместо доклади по медийни пакети, ще бъде доклади по жалби и
сигнали с докладчик господин Арнаудов.
Други предложения, колеги? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, в оперативен порядък обсъдихме въпроси от дневния
ред.

Преминаваме към разглеждането на точка първа:
1. Проект на решение за обявяване на избран народен
представител.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с писмо вх. № НС02-51/26 април 2017 г. в Централната избирателна комисия е
получено Решение на Народното събрание от 26 април 2017 г., с
което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на
Република България са прекратени пълномощията на Камен Костов
Костадинов като народен представител от Втори изборен район –
Бургаски, издигнат от листата на политическа партия Движение за
права и свободи - ДПС в 44-то Народно събрание.
Във връзка с това писмо съм подготвил проект на решение с
№ 4697 и ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и
чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс да приемем решение, с което да
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обявим за народен представител в 44-то Народно събрание от Втори
изборен район – Бургаски, Дурхан Мехмед Мустафа, със
съответното ЕГН, от листата на политическа партия Движение за
права и свободи – ДПС, като решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, чухте доклада. Имате ли коментари? – Не
виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4723-НС.

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклади по искания за отваряне на помещения.
Първи докладчик е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в предходно заседание ви
запознах с искане на областния управител на област Русе за отваряне
на запечатана каса, в която се съхранява архивът на Районната
избирателна комисия – Русе, от изборите за народни представители
на 26 март 2017 г., тъй като до районната избирателна комисия са
адресирани писма от Комисията за защита на личните данни във
връзка с образувано производство при тях, и от Областната
дирекция на МВР по преписка по жалба на гражданин. Искат се
данни, които се съдържат в документацията, създадена от районната
избирателна комисия, а вече тази документация е предадена за
съхранение на областния управител на област Русе, поради което
той иска и такова разрешение, като се позовава на нашето
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принципно решение за съхранение на изборните книжа и материали
с № 4387-НС от 2 март 2017 г. Тогава вие възприехте моето
предложение, макар че не сме имали такова решение до момента, на
принципа на който даваме разрешение за отваряне на запечатани
помещения, по този начин да се произнесем и тук.
Затова ви предлагам проект на решение. Описала съм
писмото на заместник-областния управител на област Русе, къде се
намира тази запечатана каса, какво се съхранява в нея. Посочила съм
и съответните писма на Комисията за защита на личните данни и на
Областната дирекция на МВР. Както казах, като структура е
аналогично на решенията, с които разрешаваме отваряне на
запечатани помещения. По същия начин достъпът до
документацията ще се осъществи по реда на наше Решение № 4387НС от 2 март 2017 г., ще се състави протокол, после ще се запечата
по същия начин.
Всъщност ви обръщам внимание на следното: не бях сигурна
да оставям в мотивната част изречението, че след изтичане на срока
за съхранение и извършване на експертиза дали се предават на
„Държавен архив“, но по-добре да го има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
госпожо Нейкова.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4724-НС.
И нека да изчерпим тази точка от дневния ред.
Заповядайте.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с това решение, в
моята папка има проект на писмо № 1166, както говорихме на
предходно заседание. Тъй като в искането на Областната дирекция
на МВР до районната избирателна комисия се съдържат искания за
информация и заверени копия на документи, които не се съхраняват
от областната администрация, съм подготвила и проект на писмо до
директора на Областната дирекция с копие до областния управител,
че информацията, която се изисква, се съхранява от различни
институции.
По въпрос 1 данните се намират в Централната избирателна
комисия и ще ви бъдат предоставени в кратък срок. Това е
информация, свързана с обстоятелството дали лицето, въз основа на
чиято жалба е образувана преписката в МВР, е подало заявление за
гласуване извън страната.
По въпроси 2 и 3 информация може да бъде предоставена от
Териториалното звено „ГРАО“ в община Русе и общинската
администрация. Тези въпроси са свързани с избирателната секция, в
която е трябвало да гласува лицето и заверени копия от
избирателните списъци.
И им посочваме, че в останалата част ще цитираме нашето
решение, което току-що приехме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
госпожо Нейкова.
Колеги, имате ли коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
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За да изчерпим тази точка от дневния ред, аз бих помолила и
господин Сюлейман да докладва.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № ПВР-06-105 от 26 април 2014 г. е
получено писмо от кмета на община Завет. Писмото е в изпълнение
на задълженията, съгласно наше Решение № 3796-ПВР/НР от 18
октомври 2016 г. Това е относно отваряне на запечатано помещение,
в което се съхраняват изборните книжа и материали от
произведените избори за президент и вицепрезидент и националния
референдум, произведени през 2016 г. и е във връзка с отваряне на
запечатано помещение с цел прибирането на избирателните списъци
след извършената проверка по т. 24 от същото решение.
Към писмото са приложени: заповедта на кмета, с която е
назначена комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, както и
протокол за извършените действия във връзка с прибирането на
избирателните списъци.
За сведение докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
господин Сюлейман.
Заповядайте, господин Райков, за да изчерпим точката.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № ПВР-06-111 от 26 април
2017 г. е постъпило писмо от община Бургас, в което се казва, че в
изпълнение на наше Решение № 3796, т. 30, а именно отваряне на
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, са
приложили заповед и 2 бр. протоколи.
Следващото е с вх. № ПВР-06-107 от 25 април 2017 г. от
община Ябланица, от инж. Иван Цаков, във връзка пак в изпълнение
на наше Решение № 3796 от 18.10.2016 г. Приложени са заповед,
протокол във връзка с поставяне на избирателните списъци от
произведените избори за президент и вицепрезидент и референдум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

9

Продължаваме с точка втора:
2. Проект на методически указания за организиране и
произвеждане на местен референдум.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз съм помолила в папка за
днешното заседание да качат отново проекта на методически
указания, като в тях искам да ви кажа, че съм нанесла всичките
корекции, които направихме при предишното обсъждане. И
независимо от това бих искала да обърна внимание на някои неща,
за да не се допусне някаква грешка.
Ще ви помоля да погледнете на стр. 5 от методическите
указания това, което се уточнихме да бъде добавено относно това
имената на кои гласоподаватели се заличават от избирателните
списъци и съответно на стр. 6 относно списъка на СИК за
заличените лица. Разбрахме се, че това ще бъде обърнатата редакция
на текста на § 1, т. 4, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на
Изборния кодекс. (Реплики.)
Това ще го добавим, но аз за какво ви питам? – Защото аз съм
записала, че предлагате да се обединят букви „а“ и „б“ в обърната
редакция. Буква „а“ е ясна, аз съм я нанесла, но по буква „б“ става
дума за български граждани, които имат постоянен и настоящ адрес
в различни общини или кметства на територията на Република
България. И лично аз не съм сигурна как точно трябва да се
формулира. Молбата ми е отново да редактираме този текст. А е
ясно, че ще се добави и изразът „през последните шест месеца преди
датата на насрочване на референдума“. (Реплики.)
Неслучайно обръщам внимание. Лично аз се затрудних.
Едното е на територията на съответната община, защото ние пък
въвеждаме с оглед чл. 4, ал. 1 принципа на уседналост за постоянен
адрес на територията на съответната община, кметство, район,
квартал.
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А буква „б“, която също вчера обсъждахме, говори за
български граждани, които имат постоянен и настоящ адрес в
различни общини или кметства на територията на страната. Пише и
район, и квартал при местните референдуми. (Коментари и
уточнения извън микрофона.)
Аз мисля, че буква „б“ не следва да се включва, защото вчера
решихме, че този текст ще бъде в обърнат вариант, т.е. нямат. Но
буква „б“ според мене не трябва да попада тук, в тази хипотеза, и
затова го поставям отново на вниманието ви, за да не стане грешка.
Иначе ще добавя „през последните шест месеца преди датата на
насрочване на референдума“.
Затова питам как да го формулираме. Или да продължим: или
нямат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни
общини и кметства на територията на страната. Но не може да е
така. (Реплики.)
Как ще бъде: или нямат постоянен и настоящ адрес на
територията на страната. Не знам как точно да го формулирам и
чакам предложение за формулировка. Лично за мене буква „б“ не би
следвало да я включваме.
Няма проблем да отделя като две хипотези, но втората
хипотеза според вас как трябва да звучи? – Ясно е как ще звучи, но
тук вкарваме ново тире и какво ще стане? – Които нямат постоянен
и/или настоящ адрес на територията на страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо
Иванова, предлагам ви две тирета. Първото тире – няма адресна
регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на
страната в срок шест месеца и т.н.
Втората хипотеза е: нямат адресна регистрация по постоянен
и/или настоящ адрес на територията на съответната община, район,
кметство или квартал – и отново шестте месеца.
КАТЯ ИВАНОВА: И в двете хипотези е „през последните
шест месеца преди датата на насрочване на референдума“.
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И след като така ги формулираме, разбрахме се, че на стр. 6 –
там, където е списък на СИК за заличените лица, ще добавим и двете
хипотези.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точно така.
КАТЯ ИВАНОВА: Ще ви моля също така да погледнете. По
отношение на Централната избирателна комисия съм премахнала
това, което се разбрахме, че ще отпадне като текст. Добавила съм, че
взема и други решения в рамките на своята компетентност. При
общинската избирателна комисия съм се опитала да подредя
правомощията им съобразно поредността преди изборния ден и т.н.
Включила съм това, че решенията се обявяват и на интернет
страницата.
Ще ви помоля да погледнете стр. 11 това, което вчера и с
колегата Сюлейман говорихме – там, където предложихме във
връзка с това как общинската избирателна комисия отчита
резултатите от гласуването пред Централната комисия за местните
референдуми – текстът на чл. 40, ал. 3. Предложението беше да се
изпраща препис от решението, но ние с колегата Сюлейман
коментирахме текстовете на чл. 41 от Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление. И аз ще
ви помоля да го погледнем, за да прецените какво трябва да добавим
към тази формулировка.
В момента виждате редакцията: до 48 часа от предаването на
последния секционен протокол, общинската избирателна комисия
отчита резултатите от гласуването пред Централната комисия за
местните референдуми.
Предложението на колегата Цачев беше да добавим: като се
изпраща препис от решението на общинската комисия, с което на
практика тя отчита резултатите от гласуването, но в чл. 41 се говори
за предложение и никъде не се коментира общинската избирателна
комисия как точно отчита резултатите. И дали да бъде препис от
решението, дали да бъде препис от предложението, от приетото
предложение – предмет на референдума? Каква да бъде точно
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формулировката за формата на отчитане на резултатите от
гласуването пред Централната комисия. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Копие от
решението за обявяване на резултатите.
КАТЯ ИВАНОВА: Тоест, да добавя: като изпраща копие от
решението за обявяване на резултатите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.
КАТЯ ИВАНОВА: До тук приключихме. Сега продължаваме
нататък. Отиваме на стр. 12 – секционни избирателни комисии.
В този раздел за секционните избирателни комисии виждате
един маркиран в жълто текст. С колегата Сюлейман и колегата
Сидерова го оставихме да го има, но вие знаете какъв е текстът на
Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление, че всъщност информационната кампания
се осъществява от кмета на общината. Във връзка с това трябва да
преценим вече по отношение на членовете на комисиите дали могат
и следва да участват в една такава кампания или този текст трябва да
отпадне. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, преминаваме към разглеждане на правомощията на
секционните избирателни комисии за произвеждане на местен
референдум. Ако имате някакви забележки по стр. 13 или
предложения за изменения или допълнения, моля да ги обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Иванова.
Колеги, коментари? – Не виждам такива. Можем да
преминем към раздел четвърти.
КАТЯ ИВАНОВА: Раздел четвърти – организационнотехническа подготовка. Текстовете са съобразени изцяло със Закона
за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, където има изрични разпоредби във връзка с това.
Тук ще бъде въпросът с уточняване на препоръчителните
образци на изборни книжа.
(Продължителни коментари и уточнения извън микрофона.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, обсъждаме в оперативен порядък. На стр. 14, след тиретата,
абзац четвърти, преди т. 3 обсъждаме предложението за текст и как
да го прецизираме. С оглед практиката на Централната избирателна
комисия с Решение № 2293-НР от 2015 г. и Решение № 3566-НР от
2016 г., а именно т. 5 от тези решения, аз бих предложила да бъдат
пресъздадени тук и общинските администрации да предоставят при
възможност безвъзмездно подходящи помещения на инициативните
комитети, партиите и коалициите, които са регистрирани в подкрепа
на въпроса/въпросите на местния референдум или на алтернативната
позиция.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 3 (Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева).
Предложението се приема.
КАТЯ ИВАНОВА: Още едно последно разсъждение в този
раздел. По т. 3 се обединяваме, че образците на изборните книжа
няма да се изброяват, а ще се посочват нашите решения, с които са
приети такива образци на книжа.
И последно, ще остане ли в този раздел текстът – може би
като отделна точка във връзка с книжата, че примерни образци на
протокол на СИК и протокол на ОИК са приложени в края на
методическите указания? – Само за тези протоколи да остане този
текст.
Колеги, в такъв случай предлагам да преминем към
обсъждането на Раздел пети на методическите указания –
Информационна кампания. Обръщам внимание, че са съобразени с
текстовете на Закона за прякото участие на гражданите в държавната
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власт и местното самоуправление. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
Колеги, ако нямате забележки, предлагам да преминем към
Раздел шести – Денят преди датата на произвеждане на
референдума. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, ако няма забележки, предлагам да преминем към
транспортирането на книжата. (Реплики, уточнения.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ако по
Раздел шести няма друго, да преминем към Раздел VІІ.
КАТЯ ИВАНОВА: Преминаваме към стр. 20 – Действия след
разпечатване на помещението за гласуване. Ако имате някои
предложения, като тук се уточнихме, че понятието „урни“ ще бъде
заменено с „избирателни кутии“. (Реплики, уточнения.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, прегледахме много внимателно текста до стр. 21
включително. До задълженията на СИК при допускане на
гласоподавателя да гласува.
Нека спрем сега до тук. И да направим още един спешен
доклад, след което ще дам почивка.

3. Доклади по искания за отваряне на помещения.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР14-104 от 27 април 2017 г. Това е искане от кмета на община,
Ветрино, област Варна за отваряне на запечатано помещение, в
което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011
г. Посочено е, че се съхраняват и от избори за общински съветници и
кметове, но след разговор с госпожа Стойкова - секретар на
общината, установихме, че това е техническа грешка, защото ние
сме се произнесли с наше решение от 22 март 2016 г., с което сме
разрешили да се отворят за предаване на „Държавен архив“ книжата
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от изборите за общински съветници и кметове, а сега по това искане
съм подготвила проект на решение за разрешаване за отваряне на
запечатаното помещение с цел предаване на изборните книжа и
материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 23 и 30 октомври 2011 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4725-ПВР.
И заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Налага се в спешен порядък да
вземем едно решение. Получена е молба от Красимир Атанасов
Атанасов, който е член на ОИК – Разград, по Решение № 1890МИ/НР от 4 септември 2015 г., с молба да му бъде издаден дубликат
на удостоверението му като член на ОИК – Разград, тъй като е
определен да получи бюлетините от Печатницата на БНБ за
изборите, които ще бъдат произведени в неделя в Гецово, област
Разград. Не е могло да бъде открито удостоверението и ще ви моля
да вземем решение и да се обадим в „Информационно обслужване“
АД да издадат удостоверението.
Сега госпожа Солакова ме подсети, че понеже е спешно,
можем да изпратим удостоверението директно в Печатницата на
БНБ, за да не стане разминаване междувременно. Или копие от това
удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, давам малко по-голяма почивка, но ви
моля да бъдем точни.
Почивка до 14,00 ч.

(След обедната почивка и обсъждане в работно заседание
на точка втора от дневния ред, 16,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание.
Колеги, продължаваме го с два часа закъснение, тъй като до
момента работно, по работни групи обсъждахме Методическите
указания за произвеждане на местен референдум в отделните им
части. Тъй като това са методически указания, които правим за
първи път, ни се наложи повече време да отделим.
Колеги, ще приемем финалния вариант след като се
консолидират направените корекции. Ще приемем финалния
вариант на следващото заседание на Централната избирателна
комисия.
Сега продължаваме с точка четвърта:
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4. Доклади по жалби и сигнали.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-07-72 от 26 април 2017 г. от Столичната община – район
„Оборище“, с което ни уведомяват и ни връщат подписан и предявен
АУАН в оригинал, както и придружаващата го преписка. Ще бъде
изпратен на областния управител.
И второто писмо с вх. № ПВР-07-15 от 27 април 2017 г. от
район „Триадица“, с което ни уведомяват, че не са успели да
намерят госпожа Валерия Кръстева в качеството й на главен
редактор на „Епицентър.бг“ и да й връчат акта. Затова ни връщат
цялата преписка.
Това е по жалби и сигнали от мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Извинявам се, госпожо председател, но
сега, днес дойде и нали гледахме, но искам все пак да го видите във
вътрешната мрежа. Моето мнение е, че сигналът от Минка
Алдомирова Сърнешка от Пловдив е за сведение. Но е със сериозни
оплаквания и трябва да спазим срока с оглед идващите празници.
Набързо ви го преразказвам. Казва, че част от протоколите
съдържат поправки в частта за отчитане на вота с предпочитанията
за отделните кандидати в листата; отразено е едно, пък друго – не
става ясно; в част от протоколите са налице несъответствия в
отчетените резултати, правещи невъзможно да се установи
действителната воля на избирателите. Сезира ни със сигнал като
кандидат за народен представител от листата на „БСП за България“
за 16-ти многомандатен избирателен район – Пловдив, за нередности
в протоколите.
Според мене ние имаме два варианта. Единият е с писмо да
кажем, че може да отнесе оплакванията си по съответния ред пред
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съответния административен съд или пред съответната районна…
(Реплики.)
Във всеки случай ние какво можем да направим с този
сигнал? - Другият вариант е за сведение. (Реплики.) Срокът вече
изтече и те не могат да оспорват резултати.
Сигналът е с вх. № НС-22-312 от 26 април 2017 г. В такъв
случай го вижте, предлагам го за сведение, за да съм го докладвал.
Нищо не пречи да го върнем на доклад след празниците, защото не
можах да го обмисля добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, според мен подалият сигнала е наясно затова, че сроковете
за оспорване на резултатите от изборите са други и пред други
органи, и именно затова нарича този документ сигнал, а не жалба.
Вижте в последния абзац всъщност какво иска дамата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Както каза председателят, затова е
наречено сигнал, защото не иска да се произнасяме по резултатите, а
иска да установим нарушение и да накажем. Това е всъщност
същественото. Аз го забравих през време на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ако искате,
можем да го внесем за разглеждане отново, но аз си поддържам да
остане за сведение, доколкото установяването на административни
нарушения от страна на секционни избирателни комисии е по друг
ред. Такова производство не е започнало от районната избирателна
комисия, за да бъде и евентуално довършено от Централната
избирателна комисия. Не мисля, че в момента ние бихме могли да
установяваме такива нарушения.
ИВАЙЛО ИВКОВ: И всъщност се оказа, че председателят е
по-наясно от мене за същината на това, което ви докладвам, за което
се извинявам. Забравих го просто през време на заседанието.
Аз ви предлагам да остане за сведение. Не си спомням за тези
три години ние да сме разследвали и да сме установявали такива
нарушения. Сигналът е публикуван във вътрешната мрежа и всеки
един от колегите може по силата на аргументите по-късно, но аз го
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докладвам днес, за да не изтече срокът по кодекса да вземем
отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много ви
благодаря, господин Ивков.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
5. Доклади по искания за изплащане на възнаграждения.
Господин Сюлейман, заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-27-66 от 24 април 2017 г. е
постъпило искане от председателя на общинската избирателна
комисия – Мадан, за изплащане на възнаграждение на членовете на
ОИК – Мадан, за проведено заседание на 7 април 2017 г. На това
заседание предсрочно са прекратени пълномощията на общински
съветник, който е избран за народен представител, и е обявен
следващият за избран от листата на Движението за права и свободи.
Към искането са приложени протокол от проведеното заседание,
както и решение № 267.
Към това искане има приложен контролен лист за
предварителен контрол, както и приложена счетоводна справка №
82 за размера на исканите възнаграждения.
На това заседание са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и 8 членове на комисията, т.е. цялата комисия
е заседавала, поради което предлагам да одобрим изплащането на
възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия
– Мадан за проведеното заседание на 7 април 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение. Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
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Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги,
с вх. № МИ-27-65 от 21 април 2017 г. общинската избирателна
комисия – Свищов, ни е изпратила писмо, с което ни уведомява, че
на 19 април 2017 г. са положени дежурства от председателя,
секретаря и един член. Дежурството се е наложило във връзка с
писмо, изпратено от Районен съд – Свищов, адресирано до
общинската избирателна комисия, с което районният съд иска
предоставяне на справка за едно лице – Илиян Станимиров Конов,
дали е участвал и в какво качество в секционна избирателна комисия
в периода 2006 г. – 20017 г., дали е бил застъпник на политическа
партия или коалиция. Във връзка с това е било положено това
дежурство от тримата, които изброих – председател, секретар и един
член, и е изготвено писмо до Районен съд – Свищов, което е
входирано в Районен съд – Свищов, на 19 април 2017 г.
Налице е контролен лист, поради което ви предлагам да
гласуваме изплащането на възнаграждение за това дежурство на
тримата, които изброих от общинската избирателна комисия –
Свищов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
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Следващ докладчик е господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № МИ-27-67 от 24 април
2017 г. е постъпило искане от общинската избирателна комисия –
Раковски, във връзка с две дежурства и заседание за обявяване на
следващ общински съветник от листа и прекратяване правомощията
на предишния.
Приложени са контролен лист и счетоводна справка.
За първото дежурство – на 19.04.2017 г., са присъствали
секретар и един член. На заседанието на 20 април 2017 г. са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 8
членове, а на 21 април 2017 г. дежурство от секретар и един член,
поради което предлагам да се изплатят съответните възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: По електронната поща е постъпило
писмо с вх. № МИ-27-54-1 от 26 април 2017 г., в което ни се обръща
внимание, че със свое решение за изплащане на възнаграждения на
общинската избирателна комисия – Правец, при дежурството
неправилно е отразено „заместник-председател“, а в предложението
и в самото дежурство е участвал секретарят, поради което предлагам
да извършим тази поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
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Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило искане
за изплащане на възнаграждение от общинската избирателна
комисия – Оряхово, с вх. № МИ-27-68 от 25 април 2017 г. Искането
е за изплащане на две дежурства. Едното дежурство е проведено
през м. март, а именно на 23 март 2017 г., в което дежурство са
участвали председателят и секретарят на комисията и един член.
Подготвили са искани от Административен съд – Враца, документи
и друга информация по дело № 131 от 2017 г. по описа на
Административен съд – Враца.
Следващото дежурство, което е на 7 април 2017 г., е дадено
от същите три лица – председател, секретар и същия член на
общинската избирателна комисия, във връзка с определение на
Административния съд за изискани допълнителни документи.
Имаме счетоводна справка, имаме контролен лист за
предварителен финансов контрол, така че ви предлагам да одобрим
изплащането на тези две дежурства на трима членове на общинската
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, гласуваме.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
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Колеги, продължаваме със следващ докладчик – господин
Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, с писмо вх. № МИ-27-64 от
21 април 2017 г. сме получили предложение от общинската
избирателна комисия – Антоново, област Търговище, с искане за
изплащане на възнаграждение на членове на общинската
избирателна комисия за проведено дежурство на 3 април 2017 г., и за
заседание на 4 април 2017 г., като основанието за това е, че на 2
април 2017 г. Централната избирателна комисия със свое Решение №
4687-НС от 2 април 2017 г., е обявила за избран досегашния кмет на
община Антоново, за народен представител. Поради което на 3
април 2017 г. се събира ръководството на общинската избирателна
комисия - председател, заместник-председател, секретар и един
член, и подготвят заседание на следващия ден.
На следващия ден – 4 април 2017 г., е проведено заседание на
общинската избирателна комисия, на което са присъствали всички
членове на ОИК, т.е. председател, заместник-председател, секретар
и 8 членове. На заседанието се взема решение за предсрочно
прекратяване на пълномощията на кмета на община Антоново
поради избирането му за народен представител, и разбира се
решение, с което да уведомят Централната избирателна комисия, а
също и предложение до президента на републиката за насрочване на
нови частични избори.
Във връзка с това предлагам да бъде изплатено
възнаграждението, както казах, за дежурството на 3 април 2017 г., на
което са присъствали председател, заместник-председател, секретар
и един член; и за заседанието на 4 април 2017 г., на което са
присъствали цялата общинската избирателна комисия от 11 членове,
в т.ч. председател, заместник-председател, секретар и 8 членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме това предложение.
Режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.

Продължаваме със следващата точка:
6. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикувано писмо с вх. № ЦИК-02-27 от 27 април 2017 г.,
от отдел „Обща канцелария“ в Народното събрание, с приложена
фактура за изпратени изходящи писма от Централната избирателна
комисия. Знаете, че от м. декември ги изпращаме отделно.
Възлагаме на администрацията да извърши справка за съответствие
на изпратената кореспонденция от нас. И ако всичко е наред,
предлагам да се изплати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Напомням, че във папка „Покани“
сигурно са публикувани ЦИК-00-178-3 от 27 април 2017 г. – покани
за семинари. За сведение докладвам на ЦИК – за запознаване и при
необходимост администрацията чрез директора предлага.
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Вх. № ЧМИ-15-33 от 27 април 2017 г. – писмо от общинската
избирателна комисия – Лясковец, до печатницата, с копие до нас с
информация за упълномощените членове на комисията да получат
бюлетините. Знаете, че по график в петък, утре, те ще бъдат
предадени на представители на ОИК и на съответните общини. За
сведение.
С вх. № ЦИК-09-82 от 27 април 2017 г. е докладна записка от
главния счетоводител в администрацията госпожа Грозданова във
връзка с извършване на промяна по бюджета на Централната
избирателна комисия в частта относно трансферите до общини по
повод одобрени за изплащане възнаграждения на общински
избирателни комисии. Увеличаваме трансферите с 6276 лв. за
общини Роман, Добрич, Монтана, Иваново – Русенско, Челопеч и
Димитровград – област Хасково.
Предлагам да одобрим корекцията във връзка с изплатените
средства през м. април на общините за възнаграждения на
общинските избирателни комисии, и да упълномощим председателя
да утвърди тази корекция на бюджета, за което да изпратим писмо
до министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-06-26 от 27
април 2017 г. по електронната поща сме получили потвърждение за
вписване на електронно подписани документи в регистъра на
обществените поръчки във връзка с обявлението за приключване на
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договора за отпечатване на хартиените бюлетини. За сведение ви го
докладвам.
Отново вх. № ЧМИ-06-28-7 от днешна дата – отново
информация за упълномощените членове на общинската
избирателна комисия и за оправомощен представител на община
Царево. За сведение. Два пъти сме получили писмото – и от ОИК, и
от общинската администрация.
С вх. № ЧМИ-06-28-5 от 27 април 2017 г. от общинската
избирателна
комисия – Кърджали, за упълномощените
представители на ОИК – Кърджали, за получаване на бюлетините.
За сведение.
Само да ви кажа за сведение, че във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали трябва да има публикуван проект на
правилник за изменение и допълнение на Правилника на
Централната избирателна комисия във връзка с нашето принципно
одобрение на предложението за служебни карти на служителите от
администрацията, и с оглед изменения по повод срока за
публикуване на стенограмите на Централната избирателна комисия,
с времевия индекс и актуализиран дневен ред. Тези разпоредби съм
ги включила в проекта на правилник, но с оглед на това, че може би
има и други предложения, днеска само за сведение ви обръщам
внимание.
Във вътрешната мрежа е, в папка заседания с моите
инициали.
Уважаеми колеги, вх. № ЦИК-09-79 от 25 април 2017 г. и вх.
№ ЦИК-02-24 от 24 април 2017 г. Първо, един констативен протокол
за установени дефекти по мебели и техническо оборудване.
Представители на администрацията на Народното събрание и
представители от администрацията на Централната избирателна
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комисия в лицето на Стоян Русинов и Николай Желязков, са
извършили проверка и са констатирали такива дефекти по мебели и
техническо оборудване, така както е посочено в констативния
протокол от 24 април 2017 г., в помещения в източното крило на
сградата, които бяха предоставени на Централната избирателна
комисия към датата на изборите, включително в периода по
приемане до обявяване на окончателните резултати.
Констатирано е по отношение на озвучителни тела –
посочени са брой и други – микрофон, столове с нарушена
геометрия, разхлабени сглобки на плот маса. Този протокол е
приложен към докладна записка от Николай Желязков с вх. № ЦИК09-79. Подробно е описано в докладната записка извършването на
проверка с представители на администрацията на Народното
събрание. Обръща се внимание, че във всички случаи съгласно
Споразумението, което имаме подписано с Народното събрание, във
всички случаи, когато тези материали, офис и техническо
оборудване е в гаранционен срок, не подлежи на заплащане. В
случай че не са в гаранционен срок, съгласно Споразумението, ще
ни бъде представена справка за стойността на щетите, които ние
след извършване на проверка ще трябва да заплатим.
На този етап ви го докладвам за сведение.
Колеги, вх. № ЧМИ-06-28-3 от 26 април 2017 г. – това е
писмо от община Разград, относно упълномощаване на лице от
общинската администрация, което да получи бюлетините. Вх. №
ЧМИ-06-28-4 от 26 април 2017 г. е от общинската избирателна
комисия с информация за упълномощените членове на ОИК –
Разград.
И от община Димово с вх. № ЧМИ-06-28 от 26 април
2017 г. – оправомощеното лице. Писмото е от кмета на община
Димово. Тук трябва да е от общинската избирателна комисия –
Димово, с вх. № ЧМИ-06-28-1 от 26 април 2017 г. Информация за
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двама членове на общинската избирателна комисия, които да
получат бюлетините.
От Лясковец и от общината сме получили няколко пъти.
Вх. № НС-02-26-2 от 26 април 2017 г. Постъпило е писмото,
което получихме от началника на отдел „Обща канцелария“ за
допусната техническа грешка в списъка на лицата, които по
Споразумението подпомагат дейността на Централната избирателна
комисия, относно името на парламентарния куриер от отдел „Обща
Канцелария“. Вместо Огняна Иванова Йорданова, всъщност е
Огняна Йорданова Иванова. За сведение на ЦИК – да се предостави
в деловодството и в случай че се сключва договор с лицето, да се
съобрази в счетоводството и при юристите.
Уважаеми колеги, вх. № ЦИК-09-81 от 26 април 2017 г. –
докладна записка от директора на дирекция господин Желязков, за
утвърждаване на разход за годишна абонаментна поддръжка на
програмните продукти на „Ажур“ и „Омекс 2000“. Знаете, че тези
две програми се използват в счетоводството в администрацията на
ЦИК. Тъй като на 29 април 2017 г. изтича срокът за годишната
абонаментна поддръжка на програмните продукти от серията
„Ажур“, те ни представят проформа фактура, представена в
Централната избирателна комисия от „БоневСофт Одитинг“ ООД.
Сумата на новия абонамент възлиза на 563,28 лв. с ДДС. При
плащане преди 29 април 2017 г., се ползва 5 на сто отстъпка и
сумата е съответно 535,12 лв. с ДДС.
На 18 май изтича срокът на годишната абонаментна
поддръжка от фирма „ОмегаСофт“ ООД. Представена е по същия
начин проформа фактура. Новият абонамент струва 833,18 лв. с
ДДС.
По параграф 10.00 – „Издръжка“ има налични средства за
осъществяване на тези разходи. Предлагам да одобрим и да бъдат
заплатени съответно за абонаментната поддръжка на двата продукта.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вх. № ЦИК-09-80 от 26 април
2017 г. – докладна записка от главния счетоводител, с представена
цялата преписка по тримесечния отчет за касовото изпълнение,
оборотната ведомост и друга отчетна информация към 31 март 2017
г. Трябва да са сканирани и публикувани във вътрешната мрежа тези
документи.
По така представените документи, това което извън
докладната записка трябва да посоча: в понеделник – 24 април 2017
г., е бил срокът, в който информацията е следвало да се предостави
на Министерството на финансите. Това е изпълнено в срок.
След получаване на одобрение от страна на финансите, от
длъжностното лице, което отговаря за Централната избирателна
комисия, от Дирекция „Държавно съкровище“, в тридневен срок
трябва да се изпрати по електронен път на Сметната палата.
Получили сме одобрение. Документите са коректно попълнени като
приложения във връзка с тримесечния отчет. Изпълнени са
указанията ДДС-02-27 от 27 март 2017 г. на Министерството на
финансите. Посочени са в докладната записка отделните
приложения като документи.
Предлагам да одобрим изпращането на писмо до
председателя на Сметната палата, с приложен електронен носител на
тази информация по повод тримесечния отчет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля да гласуваме.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря, госпожо Солакова.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР06-109 от 26 април 2017 г. Кметът на община Гърмен в изпълнение
на т. 30 от наше решение ни изпраща приложено заповед и протокол
във връзка с отварянето на запечатано помещение. Докладвам го за
сведение.
Докладвам вх. № ПВР-06-116 от 27 април 2017 г. От кмета на
община Долни Чифлик сме получили писмо с приложено изпратен
протокол и заповед отново във връзка с отваряне на запечатано
помещение в изпълнение на наше решение. За сведение.
И колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-38-13 от 25 април 2017 г.
Това е доклад от заседание на Работна група „Общи въпроси“,
проведено на 21 април 2017 г. – препратено ни е от Министерството
на външните работи. Към него ще бъде получен и превод, който ще
бъде получен на 3 май. Докладвам за сведение. Като дойде преводът
ще го докладвам на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
госпожо Ганчева.
Продължаваме със следващ докладчик – това е госпожа
Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от Район
„Изгрев“, което сме получили по повод на наше писмо, с което
изискахме да ни бъде изпратена писмената информация, подадена от
МБАЛ „Софиямед“. Ако си спомняте, във връзка с един избирател,
който в изборния ден подаде сигнал, че е заличен от избирателния
списък поради факта, че е получена информация, че е включен в
избирателния списък на МБАЛ „Софиямед“.
Впоследствие се оказа, че от тази болница получихме писмо,
че лице с имена Цветан Кирилов Лозанов не е било на територията
на МБАЛ „Софиямед“ по време на изборите и че в изборния ден е
имало в болницата пациент с имена Цветан Кирилов Георгиев, с
постоянен адрес в с. Кобиляк.
Изискахме информацията от Район „Изгрев“, тъй като
болницата се намира на територията на Район „Изгрев“ и от Район
„Изгрев“ беше изпратено съобщение до кмета на община Видин, че
лицето Цветан Кирилов Лозанов се намира в болница „Софиямед“ и
поради тази причина е бил заличен от избирателните списъци.
Писмото от Столична община - Район „Изгрев“ е с вх. № НС07-74 от 26 март 2017 г. С него господин Жеков, който е кмет на
Район „Изгрев“, ни изпраща копие от писмо с изх. № 141 от 23 март
2017 г. на УМБАЛ „Софиямед“, подписано от Йордан Велев, който е
управител на ООД-то, което е собственик на болницата, с което на
кмета на Район „Изгрев“ е изпратен избирателният списък на
УМБАЛ „Софиямед“, като в този избирателен списък фигурира
името Цветан Кирилов Лозанов, с информация за постоянен адрес в
с. Кобиляк, ул. „Опълченска“ № 7, без данни за ЕГН. А в писмото от
УМБАЛ „Софиямед“ ни е записано, че лице Цветан Кирилов
Лозанов не е бил в болницата, а в болницата е било лице с имена
Цветан Кирилов Георгиев, с постоянен адрес в с. Кобиляк, ул.
„Опълченска“ № 7. Подаденият от болницата избирателен списък
съдържа името Цветан Кирилов Лозанов, което са трите имена на
лицето, което е било заличено от списъка във Видин.
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Вариантите са два. Или да изискаме от ГД „ГРАО“
информация за името и ЕГН-то на Цветан Кирилов Георгиев и
съответно Цветан Кирилов Лозанов и постоянния им адрес, или
направо да изпратим писмо, включително и в Здравната каса, за да
бъде извършена проверка в крайна сметка кое от двете лица е било в
болницата по това време. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
Колеги, както обсъдихме в оперативен порядък, предлагам ви
да изпратим едно запитване до директора на Главна дирекция
„ГРАО“, който да ни информира лицата с имена Цветан Кирилов
Лозанов и Цветан Кирилов Георгиев респективно какво ЕГН имат и
какъв им е постоянният адрес, съобразно базата данни на ГД
„ГРАО“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо
с вх. № НС-25-17-1 от 26 април 2017 г. Това е информация за
сертификатите за излъчванията на нашите видеоклипове от
кампанията в БНТ-2 и БНТ Свят, с което сме получили за
Българската национална телевизия цялата информация и нашите
материали са излъчени 683 пъти в каналите на БНТ-1, БНТ-2 и БНТ
Свят. Тази информация ни беше необходима и за отчет, и за увода,
който приехме и ще бъде отпечатан, така че ви предоставям за
сведение тази информация.
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И последното ми писмо е отговор, който обсъдихме предния
път, но сега съм подготвила и ако искате, погледнете в папката с
моите инициали, на Върховна административна прокуратура във
връзка с поисканата от нас информация за подаването на декларации
– дали има механизъм и начин на контрол на декларираните
обстоятелства от кандидатите за членове на РИК и на ОИК, и
съответно как се изпълняват присъдите на лицата, на които са
наложени наказания „лишаване от право да заемат държавна и
обществена длъжност, свързана с упражняване на избирателни права
на гражданите“ и дали са констатирани случаи на подадени
декларации с невярно съдържание и какви действия са били
предприети.
Съобразно това, което обсъдихме на предходното заседание,
съм подготвила отговор, който е в папката, ако някой има нещо да
добави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, запознайте се с отговора.
Колеги, не виждам коментари.
Подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря на госпожа Матева.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, фактически не е разпределено
точно до мен, така че няма да ви го докладвам. Има си докладчик.
По погрешка съм била включена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Грозева.
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Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получили сме писмо от
община Тутракан с приложени заповед на кмета на общината и
протокол във връзка с отваряне на помещението, в което се
съхраняват книжата и материалите от произведените избори за
президент и вицепрезидент през 2016 г., за да бъдат поставени там
списъците за гласуване, допълнителните записани придружители,
декларации, удостоверения и т.н. Докладвам го за сведение.
Второто нещо, с което искам да ви запозная също в момента
за сведение. Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има
качена цифровата част на бюлетина. Той ще бъде в два тома. Ще ви
помоля да се запознаете с това, което е предложено и ако имате
някакви забележки, в следващото заседание да можем да ги дадем на
„Информационно обслужване“ АД. Няма я само уводната част,
която все още не беше влязла до момента.
И още нещо. Пак във вътрешната мрежа има едно писмо –
съвсем кратко е. То е от господин Янко Касабов, който е член на
Адвокатската колегия в София. Той и друг път ни е писал. Моли ни
след като отпечатаме бюлетина, да му предоставим един екземпляр,
тъй като той си прави и от години наред си събира тези бюлетини. И
друг път сме му давали, затова нека сега да вземем решение, че
когато бъде изготвен бюлетинът, ще се свържем с него, ще го
уведомим и ще му дадем бюлетин. Разбира се, Централната
избирателна комисия трябва да вземе решение за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря ви, господин Христов.
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Уважаеми колеги, следващият докладчик съм аз.
На първо място, позволете ми да ви докладвам за сведение
вх. № ЧМИ-01-15 от 27.04.2017 г. Това е писмо от администрацията
на президента, с което ни е изпратен препис от Указ № 113 от 26
април 2017 на президента на републиката. С този указ президентът
насрочва частичен избор за кмет на кметство Ябълково, община
Димово, област Хасково на 2 юли 2017 г.
Уважаеми колеги, моля ви да погледнете във вътрешната
мрежа. Има една папка с моите инициали. В тази папка моля да
отворите двата уърдовски файла. Наричат се „Стратегия“ и
„Въпросник“.
Уважаеми колеги, както ви докладвах на 11 април 2017 г.
превода на писмо, получено от Естер Боднар и от Жолт Шолноки –
генерален секретар на Асоциацията на избирателните комисии от
Централна и Източна Европа – АСЕЕЕО. Това писмо съдържа
оперативния план на асоциацията, който прави връзка към
Стратегическия план – предписва средносрочна оценка на
изпълнението на Стратегическия план. Тази оценка и възможност за
определяне, дали са необходими средносрочни корекции в плана.
Уважаеми колеги, Стратегическият план заедно със своите
цели е в уърдовски формат „стратегия“. Подробно се запознах,
уважаеми колеги, с тази стратегия. Вие също имате възможност да я
погледнете. Въпросникът, на който от друга страна следва да се
отговори, е във файл „Въпросник“.
Колеги, след като изчетох и се запознах със стратегията за
периода считам, че следва да отговорим на въпросите.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, запознайте се с въпросника, запознайте се
и със стратегията. Бих искала да изразя личното си становище, че
заложените в стратегията мисия, визия, също и стратегически цели
отговарят на насоките, в които следва да продължи да се развива
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Асоциацията. Също така считам на базата на личния си опит от
работата на Асоциацията на избирателните комисии от Централна и
Източна Европа – АСЕЕЕО, както лично, така и от участие на други
колеги от Централната избирателна комисия, че тази стратегия е
изпълнена в значителна степен.
С оглед предстоящите събития, които ще организира
Асоциацията, особено и в България от една страна, а от друга страна
и навлизащите информационни и комуникационни технологии в
изборния процес, както и с оглед необходимостта от мотивиране на
избирателите в различните държави от по-голямо, по-засилено
участие в изборния процес, аз бих ви предложила да помислим
отговорите на тези въпроси да бъдат такива: ние да не предлагаме
преразглеждане на мисия и на визия на Стратегическия план на
Асоциацията; да не предложим и преразглеждане на целите,
доколкото те са укрепване на ръководната техническа роля на
Асоциацията, а също и на нейната репутация сред външните
заинтересовани страни; подобряване обслужването на членовете и
повишаване репутацията на Асоциацията сред тях; разширяване на
активното членство и стратегическото партньорство и разширяване
на ресурсната база на Асоциацията.
Но може би по-скоро, колеги, с оглед и динамичната
обстановка в света, да предложим по т. 6, а именно по отношение на
Стратегическа цел 1, да се допълнят подходите за постигане на тази
Стратегическа цел 1, чрез обмен на опит и добри практики при
засилване на ролята на информационните и комуникационни
технологии в изборния процес; обмен на опит и добри практики при
мотивиране на избирателите за участие в изборите, а може би и да
помислим, колеги, за включване на неправителствени организации,
научни институции и други страни като партньори на Асоциацията.
Колеги, това е моето предложение. Може би вие ще имате и
други предложения за следващото заседание на Централната
избирателна комисия. Предлагам ви тогава отново да внеса доклада.
Да помислим.
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Заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Като си запазвам възможността в
следващото заседание да си кажа моето мнение, само с едно нещо
искам да се отгранича от вашето мнение засега, за да реагирам
навреме. То е във връзка с последното изречение за
неправителствените организации. Отделно ще развия въпроса.
Категорично съм против и ще кажа другата седмица, когато се
изкажа, защо и самата същност на организацията не е на
неправителствени организации, а е на органите за управление на
изборни процеси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Мусорлиева.
Ще ми позволите тази реплика към вас. Това предложение е
направено поради две причини. Първата причина е с оглед
уникалния опит на България със създаването на Обществения съвет
към Централната избирателна комисия, включващ неправителствени
организации. Може би трябваше да конкретизирам: такива, които
наблюдават произвеждането на изборите, от една страна, който
уникален опит ние споделяме, но можем да продължим да
споделяме и да стане опит и на Асоциацията.
От друга страна, и с оглед на получаването на повече от
веднъж на писма от Асоциацията към членовете й, както и към
други партньори, с които тя се обръща да бъдат посочени от
централните избирателни комисии неправителствени организации,
които наблюдават изборите и които могат да участват като
партньори в проекти.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Във връзка с уникалния опит също
ще развия въпроса, когато се наложи в следващите седмици. Само че
опитът не е чак толкова уникален, защото още от 2006 г. в редица
държави, например в Азия, членове на централни избирателни
комисии много отдавна, даже преди 2006 г., са членове на
неправителствени организации. Но не искам да споря с вас. Просто
казвам, че категорично не съм съгласна. Благодаря.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като в хода на дебата, който се
разви между председателя и заместник-председателя, аз се запознах
с документите, аз ще ви предложа друго. Считам, че ако
Централната избирателна комисия ще изразява някакво мнение, ще
обективира някакво предложение, аз също не мога да взема
отношение нито по предложеното сега от председателя.
Считам, че след като ще се обединяваме около някаква
позиция или предложение и след като е взето решение на
Генералната асамблея на 21 септември, по-скоро да обсъдим работно
това предложение. Аз може би съм пропуснала доклада на 11 април,
като колегите от Централната избирателна комисия, които
присъстваха, ни запознаят. И може би в това число госпожа
Мусорлиева – тя представлява Централната избирателна комисия
като част от ръководството, да ни запознае кое провокира да се
вземе това решение. И в този контекст вече да обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева. За мене това е важно и ще свикам такова работно
обсъждане.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Арнаудов.
Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви един имейл,
постъпил с вх. № ЦИК-00-429 от 27 април 2017 г. Това е имейл от
Фондация за хуманитарни и социални изследвания, с който ни
представят
резултатите
от
свое
изследване
на
тема
„Антидемократична пропаганда в България – информационни
сайтове и печатни медии 2013 г. – 2016 г.“ Пресрелийз и самият
доклад се намират във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
за всеки, който иска да се запознае с тях. Те са на български и на
английски език.
Докладвам ви го за сведение и за запознаване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
господин Арнаудов.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

Следващ докладчик в залата е госпожа Мусорлиева –
заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, във връзка със
срещата ни, която е на 11-13 май на Изпълнителното бюро на
АСЕЕЕО тук, от предния път помните, че остана да формулираме
фактически едно общо заглавие, обща егида, под която да бъде
нашата среща на ЦИК на 12 май 2017 г., петък, следобед, с
Изпълнителното бюро.
Моето предложение е така както е обявено, а то е обявено в
две части: един час преди кафе паузата и един час след кафе паузата,
но може би тези две части могат и да се слеят. Пак казвам с оглед и
на това Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО да се запознае със София.
Моето предложение е първата част да бъде „Добре дошли в
България!“ и сме осигурили в хотела филм за България. Това
стандартно се прави преди големи конференции, както е през м.
ноември у нас, и втората част, ако се стигне до такава, ако не се слее
всичко заедно, да бъде във връзка с нашите парламентарни избори
през 2017 г. като част от опита в организацията. Това, което
подготвихме за бюлетина, смятам, че бихме могли като разговор,
така както сме правили с ОССЕ, с ПАСЕ, да го поднесем, ако не
възразявате.
Разбира се, приемам всякакви други предложения, но искам
само да кажа, че аз още преди да излезе като заглавие за много
официално мероприятие на ЦИК, бях мислила за такъв филм, който
така или иначе, пак казвам, когато сме били друг път гости на
АСЕЕЕО и когато е имало други конференции в Румъния, в Албания
и т.н., първото нещо, което се прави, е филм за съответната държава,
за да знаят къде ще дойдат хората за голямата конференция и т.н.
Това ми е предложението. Първата част да я кръстим „Добре
дошли в България!“ абсолютно условно, а втората, ако се стигне до
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нея, да бъде „Парламентарни избори 2017 г.“, като всеки от нас
разбира се е готов да говори по съответни части и да отговаря на
въпроси, сега и по подготовката на бюлетина дори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
благодаря на госпожа Мусорлиева.
Колеги, имате ли коментари? – Не виждам.
Тъй като изобщо говорим за асоциацията и в оперативен
порядък обсъдихме, нека на работното заседание, на което ще
говорим за Асоциацията на избирателните комисии от Централна и
Източна Европа, включително и по тези стратегически план и цели,
включително и по тази организация, да преценим това.
Държа само да кажа, че наистина ми хареса идеята за филм.
Следващ докладчик е госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение писмо с вх. № МР-06-10 от 27 април 2017 г. от
председателя на Общинския съвет – Трън. Докладвам ви го за
сведение, тъй като няколко заседания назад във времето, аз ви
докладвах взетото решение за насрочване на местен референдум в
община Трън, с приложени към него протокол от заседанието на
общинския съвет и образци на утвърдени документи. Само че тогава
същите документи ни бяха изпратени от общинската избирателна
комисия – Трън, поради което ви ги докладвам за сведение.
И второто писмо, което ви докладвам, е с вх. № МР-20-1 от
27 април 2017 г. То е от информационен сайт „Западно.ком“. Това е
информационен сайт за общините Брезник, Трън и населените места
в региона. Със същото писмо ни се предлагат цени на медийни
услуги.
Аз предлагам това писмо да остане за сведение на ЦИК, но да
го препратим на общинската избирателна комисия – Трън, с оглед
обстоятелството, че комисията има определени правомощия във
връзка с това да следи за провеждането на информационната
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кампания, включително и от медиите с регионален и териториален
обхват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, да гласуваме да препратим писмото.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание във вторник, 2 май 2017 г., от
10,30 ч.
Ще уточним дежурните по време на почивните дни. За тях ще
бъдете уведомени по електронната поща с оглед изборите на
30 април 2017 г.
Закривам заседанието.
(Закрито в 17,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Цвета Минева

